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Lp Miesi4c Dzialanie Odpowiedzialni

1 WRZESIEN o Przeprowadzenie wybor6w na opiekuna
Samorz4du Uczniowskiego oraz czlonk6w
nowego Samorz4du Uczniowskiego
o Wybory na dj-a
o Wznowienie calorocznej akcji "szczg6liwy
numerek"
. Aktualizacja danych dotycz4cych SU na stronie
internetowej szkoty.
o Zorganizowanie szkolnych i klasowych
obchod6w Dnia Chlopaka - zyczenia dla
wszy stkich chlopak6w, dzieh,,b ez py tani a" dl a
chlopc6w, kt6rzy qrzyjdE do szkoty /'pod
krawatem"
o Dzien Kropki

Samorzqd
Ucmiowski

2. PAZDZIERNIK o Akcja z okazji Dnia USmiechu - 3pu2dziemika.
Sprzedaz ciast - pozyskanie Srodk6w dla
samorz4du
o Dzien Edukacji Narodowej - przygotowanie
iryczen dla pracownik6w szkoly
o Dekoracj akorytarza szkolnego w stylu
jesiennym
o Slubowanie klas pierwszych zudzialempocztu
sztandarowego.
o UdziaL w porz4dkowaniu cmentarzy i miejsc
pamigci na terenie Piotrowic , zapalenie zniczy na
grobach zmarlych pracownik6w szk6l i zolnierzy
w ramach akcji ,,Szkola pamigta".
o Dzieri Koloru - Pomarariczowego - 18
pu2dziemika

Samorz4d
Uczniowski

a
J. LISTOPAD o Udzial w apelu z okazji rocznicy odzyskania

niepodleglo Sci przez Polskg.
o Pomoc w dekoracji z okazji 11 listopada
o Organizacja szkolnego balu z okazji Andrzejek.
o Dzieri Koloru niebieskiego - 22listopada

Samorz4d
Uczniowski,
nauczyciel
historii,
wychowawcy

4. GRUDZIEN o Dekoracj a zimowo-Swi4teczna korytarry
szkolnych
o Kiermasz Swi4teczny - (sprzeda? piemik6w)
o Organizacja Wigilii klasowych
o Udzial w akcji ,,Serdeczra paczkd'dla ubogich
rodzin z okazji,,Swi4t Bozego Narodzenia".
o Dzierr koloru czerwonego -6 grudnia

Samorz4d
Uczniowski/
wychowawcy

5. STYCZEN oDzieh Smiesznej fryzury i nakry6 glowy
e Dziecko w sieci - przygotowanie gazetki
profilaktycznej natemat zagro2eh na jakie
narazone s4 dzieci w Internecie i zasad

Samorz4d
Ucmiowski,
wychowawcy,
szkolny



bezpiecznego korzystania z Sieci.
o Dzien koloru Zielonego - 13 stycznia

pedagog

6. LUTY . Or ganizacja poczty,,walentynkowej "
o Konkurs na serce wykonane dowoln4 technika
plastycm4
o Sprzeda? p4czk6w - 14luty
o Dzienkoloru Fioletowego - 25 luty

Samorz4d
Uczniowski

7. MARZEC o Organizacja Dnia Kobiet w klasach, ficzenia
przez radiol g, dzieh,,bez py tania" dla dziew czqt
o Dekoracja wiosenna korytarzy szkolnych
o Obchody 1 Dnia Wiosny - DRESS KOD
(zabawa w kolory -ka2da klasa ma wybrany
kolor)
o Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i
przemocy.
o Dzieh koloru r6zowego- 16 marzec

Samorz4d
Uczniowski,
wychowawcy,
szkolny
pedagog

8. KWIECIEN o Tydzieri profilaktyki zdrowia
o UdziaN w obchodach Dnia Ziemi.
o Zainicjowanie akcji "Wakacyjna oS czasu" -
informowanie ucmi6w o iloSci dni w szkole, kt6re
zostaly do korica roku szkolnego
o Dzien bez plecaka
o Wielkanoc - przygotowanie gazetki
okolicznoSciowej
o Dzien koloru 26hego - 21 kwietnia

Samorz4d
Uczniowski,
Szkolna
pielggniarka,
wychowawcy

9. MAJ oUdzia\ wapelu zokali SwigtaKonstytucji 3

Maja.
o Dekoracja na szkolnym holu nawi4zuj4ca do
Swigta 3 Maja
o 26 maja-Dzieh Matki - akcent na gazetce
Sciennej poSwigcony temu Swigtu.
o Dzien koloru Brgowy - 18 maja

Samorz4d
Ucmiowski

10. CZERWIEC oDzieh skarpetki nie do pary
o Wyb6r kandydat6w do pocztu sztandarowego na
rok szkolny 202112022
oDzien koloru Bezowego - 13 czerwiec

Samorz4d
Ucmiowski

11 CAI,Y ROK
SZKOLNY

Koordynacj a akcj i zbier aria puszek
aluminiowych, nakrgtek i nfiytych baterii.
Pomoc w organizowaniu iudzial w akcjach
charytatywnych na terenie szkoty we wsp6lpracy z
Szkolnym Wolontariatem.
Prowadzenie gazetki Samorz4du Uczniowskiego.
Informowanie wszystkich uczni6w i



wychowawc6w klas o organizowanych akcjach.
Spotkania Rady samorzqdu Ucmiowskiego z
opiekunami.
Promowanie kulturalnych i bezpie czny ch
zachow an oraz samopomocy kole2eriskiej .

Promowanie zdrowego trybu Lrycia.
Wykonywanie okolicznoSciowych dekoracj i oraz
aktualizowanie informacji na tablicy SU.
Wsp6lprac a z naucry cielami oraz Dyrekcj 4
szkoly.
Wsp6lprac a z Radq Rodzic6w.
U dzial w uroczysto5ciach szkolnych.
Przekarywanie informacji o dzialalnoSci SU na
strong internetow4 szkoly.
Promocja szkoly w Srodowisku lokalnym.
Otworzenie skrzynki pomysl6w i skarg


